čj. KrÚ 83397/2016

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“))

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
Název veřejné zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli:

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Dodávka přenosných počítačů
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11, Pardubice
IČ: 708 92 822
veřejná zakázka na dodávky
zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel tímto v souladu s § 50 zákona oznamuje, že Rada Pardubického kraje rozhodla
dne 5. 12. 2016, č. usnesení R/91/16 o tom, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla
v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku vybrána a vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, je společnost AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 476 76 795.
Odůvodnění výběru
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny vč.
DPH. Pořadí dle tohoto kritéria je následující:
Výše nabídkové ceny v Kč
vč. DPH

Pořadí Obchodní firma
1.
2.
3.

AutoCont CZ a.s.
VERTIX s.r.o.
Ing. Josef Pelant

1 269 048,1 313 576,1 382 650,06

Podle § 39 odst. 4 zákona zadavatel provedl posouzení splnění podmínek účasti pouze
u vybraného dodavatele.
Poučení
Dle § 242 odst. 2 zákona lze podat proti rozhodnutí o výběru dodavatele námitky ve lhůtě do
15 dnů od doručení tohoto oznámení, a to na adresu sídla zadavatele. Dle § 243 zákona se
uchazeč může práva na podání námitek proti rozhodnutí písemně vzdát. Toto oznámení
o rozhodnutí se považuje dle § 53 odst. 5 zákona za doručené okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele. Zadavatel nesmí dle § 246 zákona před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka
byla vybrána podle § 122 zákona.
V Pardubicích dne 5. 12. 2016
v z. Mgr. Pavel Menšl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
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